
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ..ว่าจ้างท าการกู้อู่ลอย Bangkok Dock 4………....................…………......…..............  
         กิจกรรม : กู้อู่ลอยโดยท าให้อู่ลอยมีแรงลอยตัวขึ้นด้วยเครน หรือพอนทูนท่ีมีปริมาตรขนาด       
      ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตัน/ลูก จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ลูก และอุปกรณ์อื่นท่ีจ าเป็นต่อการ   
   กู้อู่ลอย หรือท าการสูบน้ าออกจากถัง หรือท าการอัดอากาศเข้าถังเพื่อไล่น้ าออกจาก 
   ตัวอู่ลอย หรือใช้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ผสมกัน เพื่อให้อู่ลอยสามารถลอยตัวขึ้น 
   ในระดับปกติ หรือหากอู่ลอยลอยตัวได้น้อยกว่าปกติ แต่มีส่วนของผนังวิงวอล      
   ซ้าย-ขวา โผล่พ้นผิวน้ าขึ้นมา สามารถด าเนินการตัดตัววิงวอลท่ีลอยพ้นผิวน้ าและส่วน 
   ท่ีอยู่ใต้น้ าออกเป็นบางส่วนเพ่ือลดน้ าหนักให้อู่ลอยลอยตัวขึ้นได้ โดยน าส่วนของ      
   วิงวอลท่ีตัดออกไปวางในพื้นท่ีท่ีก าหนด และเมื่ออู่ลอยมีแรงลอยตัวท่ีดี ให้น าอู่ลอย 
   เข้าจอดเทียบในพื้นท่ีบริเวณท่าเทียบเรือฮุนได (ด้านทิศใต้ ใกล้กับท่าเทียบเรือของ    
   อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ห่างจากจุดที่อู่ลอยจมประมาณ ๑๐๐ เมตร) 

  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ....กองปฏิบัติการ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด......................................... 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๗๔๕,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว).............. 
๓. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......... ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘....................................................... 

เป็นเงิน........ ๓,๗๔๕,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว)................................................. 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ 

จ ากัด ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑ ..นางจันทร์ทิพย์  ซ าศิริพงษ์......................หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 
๕.๒ ..นางสาวธนันดา  รุ่งเรือง..........................พนักงานพัสดุ 2   

 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดและเงื่อนไข การกู้อู่ลอย Bangkok Dock 4  
 

๑. ความเป็นมา 
 อู่ลอย Bangkok Dock 4 เกิดอุบัติเหตุจมลงไปในพ้ืนท้องทะเลในลักษณะนั่งแท่น ข้างท่าเทียบเรือ  

ด้านทิศใต้ของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยทั้งตัวอู่และวิงวอลจมอยู่ใต้
ทะเลทั้งหมด คงเหลือแต่ส่วนของหลังคาห้องพักที่โผล่พ้นผิวน้ าอยู่ (ส่วนเครนประจ าอู่ลอย ทั้ง ๒ ตัว ที่ติดตั้งอยู่บน
ส่วนของวิงวอล ทั้ง ๒ กราบ ได้ปลดออก และน าไปจัดวางบนพื้นที่บนบกเรียบร้อย) 
 อู่ลอย Bangkok Dock 4 มี Principal Dimensions ดังนี้ 

- Length   (O.A)  ๑๐๖.๒๐ M. 
- Length  (P.P)    ๙๖.๒๐ M. 
- Breadth  (MLD)    ๒๘.๐๐ M. 
- Breadth  (INNER)    ๒๔.๐๐ M. 
- Depth  (Pontoon)     ๒.๔๐ M. 
- Depth  (Upper deck)     ๘.๙๐ M. 
- Draft  (Designed)     ๒.๓๐ M. 
- Draft  (Max)      ๗.๙๐ M. 
- Gross Weight     ๓,๕๐๐ Kg. 

  

๒. วัตถุประสงค ์
 บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด มีความประสงค์จะด าเนินการว่าจ้างท าการกู้อู่ลอย Bangkok Dock 4 โดยวิธี
พิเศษ โดยด าเนินการกู้อู่ลอยให้ลอยตัวขึ้น และด าเนินการเคลื่อนย้ายไปจอด ณ จุดจอดที่บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
ก าหนด โดยการด าเนินการกู้อู่ลอยต้องมีอุปกรณ์ในการกู้ และวิธีการกู้เบื้องต้น ดังนี้ 

- กู้อู่ลอยโดยท าให้อู่ลอยมีแรงลอยตัวขึ้นด้วยเครน หรือพอนทูนที่มีปริมาตรขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
ตัน/ลูก จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ลูก และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นต่อการกู้อู่ลอย หรือท าการสูบน้ าออก
จากถัง หรือท าการอัดอากาศเข้าถังเพ่ือไล่น้ าออกจากตัวอู่ลอย หรือใช้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ 
ผสมกัน เพ่ือให้อู่ลอยสามารถลอยตัวขึ้นในระดับปกติ หรือหากอู่ลอยลอยตัวได้น้อยกว่าปกติ แต่ มี
ส่วนของผนังวิงวอล ซ้าย-ขวา โผล่พ้นผิวน้ าขึ้นมา สามารถด าเนินการตัดตัววิงวอลที่ลอยพ้นผิวน้ า
และส่วนที่อยู่ใต้น้ าออกเป็นบางส่วนเพ่ือลดน้ าหนักให้อู่ลอยลอยตัวขึ้นได้ โดยน าส่วนของวิงวอลที่
ตัดออกไปวางในพ้ืนที่ที่ก าหนด และเมื่ออู่ลอยมีแรงลอยตัวที่ดี ให้น าอู่ลอยเข้าจอดเทียบในพ้ืนที่
บริเวณท่าเทียบเรือฮุนได (ด้านทิศใต้ ใกล้กับท่าเทียบเรือของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ห่างจากจุด
ที่อู่ลอยจมประมาณ ๑๐๐ เมตร) 

 

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ทีส่ามารถแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ม ี
       ความสามารถด าเนินการกู้อู่ลอยได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  
  
         ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/2 



      -2- 
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

       แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที ่ ่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม 
       ระเบียบของทางราชการ   
 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาล 

       ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ  ์ิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
       

๔. ข้อก าหนดเฉพาะ 
 ๔.๑ การกู้อู่ลอยนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข “No Cue, No Pay” (ไม่ส าเร็จ, ไม่จ่ายเงิน) คือ หากไม่สามารถกู้
อู่ลอยได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินค่าจ้าง และจะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้
แล้วทั้งหมดให้แก่บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด รวมถึงค่าปรับที่ก าหนด 
 ๔.๒ ค่าปรับ วันละ ๐.๒% (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างนับจากวันครบก าหนดสัญญา 
 ๔.๓ ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันงานจ้างในวงเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%) 
 ๔.๔ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
 

๕. เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ๕.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเงินจ านวนเงินร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของราคาว่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้าง
น าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์มายังสถานทื่ที่อู่ลอยจมเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๒ งวดที่ ๒ จ่ายเงินจ านวนเงินร้อยละ ๗๐ (เจ็ดสิบ) ของราคาว่าจ้างตามสัญญาทั้งหมด ภายใน ๓๐ 
วัน นับถัดจากวันทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้างลงนามรับรองว่า ผู้รับจ้างด าเนินการกู้อู่ลอยได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการกู้อู่ลอย ไม่เกิน ๔๕ วัน 
 

๗. ก าหนดยื่นซองเสนอราคา 
 ก าหนดยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา  

๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ แผนกพัสดุ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด (สัตหีบ) 
 

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือส ารวจสภาพ และสถานที่ที่อู่ลอยจม โดยติดต่อได้ที่ : พันจ่าเอก 
สถาพร แก้วประเสริฐ ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานก ากับการซ่อมสร้าง โทร.๐๘-๙๐๕๐-๖๖๒๔ e-mail : 
toto.2527@hotmail.com สอบถาม ณ สถานที่ท าการ : บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด สาขาสัตหีบ เลขที่ ๓๒๖๙ หมู่ ๒ 
ภายในอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ ในวันที่        
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
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